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Στην Κύπρο η γένεση του τουρκικού μυθιστορήματος συμπίπτει με το τέλος του 19ου αιώνα. 

Εκείνα τα χρόνια αρχίζουν να δημοσιεύονται μυθιστορήματα σε συνέχειες στις εφημερίδες 

των Μουσουλμάνων του νησιού. Το πρώτο μυθιστόρημα που γράφτηκε από έναν Κύπριο 

Μουσουλμάνο και εκδόθηκε σε βιβλίο, αφού πρώτα δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες σε 

συνέχειες, ήταν το Yadigarı-ı Muhabbet (1894) του Kaytazzade Mehmet Nazım. Το 

μυθιστόρημα μιλάει για μία ρομαντική ερωτική ιστορία που διαδραματίζεται στην 

Κωνσταντινούπολη. Από τη δεκαετία του 1930, οι τουρκικές εφημερίδες που μέχρι τότε 

τυπώνονταν στην Κύπρο με το αραβικό αλφάβητο, αρχίζουν να εκδίδονται με λατινικό 

αλφάβητο, ακολουθώντας την γλωσσική μεταρρύθμιση της Τουρκικής Δημοκρατίας. Η 

παράδοση της δημοσίευσης μυθιστορημάτων σε συνέχειες συνεχίζεται και στις τουρκικές 

εφημερίδες που εκδίδονται με λατινικό αλφάβητο. Ο Hikmet Afif Mapolar, ο οποίος από 

εκείνη την περίοδο μέχρι τη δεκαετία του ’80 εξέδωσε είτε σε συνέχειες σε εφημερίδες είτε 

σε μορφή βιβλίου είκοσι μυθιστορήματα στο σύνολο, είναι το πρώτο όνομα στον χώρο του 

μυθιστορήματος που φέρνει κανείς στον νου του όσον αφορά την ποσότητα. Στα 

μυθιστορήματά του αντικατοπτρίζεται ο τρόπος ζωής των Τουρκοκύπριων στο νησί, οι 

παραδόσεις τους και οι απόψεις τους. Για πολλά χρόνια η συγγραφή μυθιστορημάτων στην 

Κύπρο γίνεται αποκλειστικά από άντρες. Tο γεγονός αυτό καταδεικνύει την 

ανδροκρατούμενη δομή της κοινωνίας των Τουρκοκυπρίων. Την πρώτη γυναίκα 

μυθιστοριογράφο συναντάμε το 1980. Η Nazemin Gelen δημοσιεύει το μυθιστόρημά της 

Hasanbulliler αρχικά σε συνέχειες στην εφημερίδα Halkın Sesi και στη συνέχεια το εκδίδει 

ως βιβλίο. Στα χρόνια που ακολουθούν παρατηρείται μια άνοδος στον αριθμό των γυναικών 

μυθιστοριογράφων. Οι Özden Selenge, Sultan, Sevim Baran, Serpil Yalçın και Tijen Zeybek 

είναι γυναίκες συγγραφείς που έχουν προσφέρει περισσότερα από ένα έργα στον χώρο αυτό. 

Σε αυτή την ανακοίνωση θα μελετηθεί το πρώτο από τα τρία που έχουν εκδοθεί ως τώρα 

μυθιστορήματα της Tijen Zeybek, το Bir Yaz Üşümesi, υπό το πρίσμα της κοινωνιολογίας της 

λογοτεχνίας. Η πλοκή στο μυθιστόρημα εκτυλίσσεται πάνω στην καθημερινή επαγγελματική 

και οικογενειακή ζωή της Nilden, μιας 35χρονης παντρεμένης μητέρας δύο παιδιών. Η νεαρή 

γυναίκα φαινομενικά έχει ό,τι θέλει για να είναι ευτυχισμένη· ωστόσο όλα αυτά δεν είναι 

αρκετά. Αρχίζει να ψάχνει αυτό που της λείπει σε υλικό ή πνευματικό επίπεδο, το οποίο δεν 

μπορεί να προσδιορίσει. Σε αυτό τη διαδρομή ο δρόμος της διασταυρώνεται με αυτόν του 

Selçuk, ενός πετυχημένου μουσικού. Αυτή η συνάντηση αποτελεί ένα σημείο καμπής για τη 

νέα γυναίκα. Ο ψυχισμός της κλονίζεται. Η προσπάθειά της να προσδιορίσει και να 

ξεπεράσει τα όρια του προσωπικού της χώρου θα της δημιουργήσει προβλήματα. Αισθάνεται 

πως έχει ακινητοποιηθεί ανάμεσα στα κοινωνικά πρότυπα, τις αξίες και τους ρόλους των 

φύλων. Πρώτα παρακολουθεί από έξω τη δελεαστική και ζωηρή ερωτική ζωή του Selçuk. 

Όμως σιγά σιγά οδεύει κι αυτή στο να είναι μέρος της ζωής αυτού του άντρα. Αυτή η 

αναπάντεχη εξέλιξη παρακινεί την Nilden να εξετάσει την επίδραση που έχει η 

σεξουαλικότητα πάνω στην ατομική της ταυτότητα. Η πλοκή διαδραματίζεται στη Λευκωσία. 

Από τη μία εκφράζεται η δυσφορία που νιώθουν οι Τουρκοκύπριοι λόγω του ότι η περιοχή 

Sulariçi της Λευκωσίας, της καρδιάς της κοινωνικής μνήμης, έχει εγκαταλειφθεί σε ξένους· 

από την άλλη παρουσιάζεται η κατάσταση του ντόπιου πληθυσμού που πνίγεται σε 

διαμερίσματα πολυκατοικιών στις νέες συνοικίες που έχουν χτιστεί έξω από τα ιστορικά 

τείχη της πόλης. Ο αναγνώστης γνωρίζει μέσω μιας γυναικείας ματιάς τη ζωή στη βόρεια 

Κύπρο κατά το πρώτο τέταρτο της δεκαετίας του 2000 ενός λαού που έχει γευτεί τις 

διοικήσεις των Οθωμανών, των Άγγλων και της Κυπριακής Δημοκρατίας και που συνεχίζει 



τη ζωή του απομονωμένος από τον υπόλοιπο κόσμο. Το έργο ρίχνει φως στη φεμινιστική 

επανάσταση μιας νέας γυναίκας απέναντι στην πατριαρχική παράδοση, σε μία μετά-

αποικιακή κοινωνία που στην περίοδο του μεταμοντερνισμού υποφέρει ακόμα τους πόνους 

του εκσυγχρονισμού. Σε αυτή την ανακοίνωση, στην οποία στοχεύουμε να μελετήσουμε το 

μυθιστόρημα στο πλαίσιο της κοινωνιολογίας της λογοτεχνίας, θα συλλέξουμε κοινωνικά 

στοιχεία που αντικατοπτρίζονται στο μυθιστόρημα, στον άξονα συγγραφέας-κοινωνία-έργο, 

και υπό το φως αυτών των στοιχείων θα καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα πάνω στην 

αντίληψη των Τουρκοκυπρίων για την κοινωνική και σεξουαλική ταυτότητα. Επιπλέον, θα 

συζητήσουμε κατά πόσο οι τεχνικές αφήγησης και μυθιστορήματος που χρησιμοποίησε η 

συγγραφέας αντιστοιχούν στην κοινωνία που σκιαγραφείται στο έργο.  

 

Λέξεις Κλειδιά: Τουρκικό μυθιστόρημα στην Κύπρο, γυναίκα μυθιστοριογράφος, 

σεξουαλική και κοινωνική ταυτότητα 

 

 

 

ROMAN TEKNİĞİ VE KİMLİK ALGILARI AÇISINDAN BİR YAZ ÜŞÜMESİ 

 

AHMET YIKIK 

 

Kıbrıs’ta Türkçe romanın doğuşu 19. yüzyılın sonuna denk gelir. O yıllarda adalı 

Müslümanların yayımladığı gazetelerde roman tefrikasına başlanır. Kıbrıslı bir Müslüman 

tarafından yazılan ve tefrikası tamamlandıktan sonra kitap formatında yayımlanan ilk roman, 

Kaytazzade Mehmet Nazım’ın yazdığı Yadigarı-ı Muhabbet(1894)tir. Romanda İstanbul’da 

geçen romantik bir aşk hikâyesi anlatılır.1930’lu yıllardan itibaren Kıbrıs’ta önceden Arap 

harfleriyle basılan Türkçe gazeteler, Türkiye Cumhuriyeti’ndeki harf devrimini izleyerek 

Latin alfabesiyle yayımlanmaya başlar. Latin harfleriyle yayımlanan Türkçe gazetelerde 

tefrika roman geleneği sürer. Bu dönemden başlayarak 1980’li yıllara değin gerek tefrika 

gerekse kitap formatında toplam yirmi roman yayımlayan Hikmet Afif Mapolar, niceliğe 

bakıldığında roman dalında akla gelen ilk isim olur. Onun romanlarıyla birlikte, Kıbrıslı 

Türklerin adadaki yaşam biçimi, gelenekleri ve bakış açısı romanlarda yankısını bulur. 

Kıbrıs’ta uzun yıllar roman üretimi tamamen erkek yazarların tekelinde gerçekleşir. Bu 

durum, Kıbrıslı Türk toplumunun erkek egemen toplum yapısına işaret eder. Bir kadın 

romancıya ilk olarak 1980 yılında rastlarız. Nazemin Gelen, Hasanbulliler adlı romanı ilkin 

Halkın Sesi gazetesinde tefrika eder, ardından da kitap formatında yayımlar.  İzleyen yıllarda 

kadın romancıların sayısında bir artış görülür. Özden Selenge, Sultan, Sevim Baran, Serpil 

Yalçın ve Tijen Zeybek bu alanda birden çok eser veren kadın yazarlardır. Bu bildiride, 

bugüne değin üç roman yayımlayan Tijen Zeybek’in ilk romanı, Bir Yaz Üşümesi edebiyat 

sosyolojisi bağlamında mercek altına alınacaktır. Romanda olay örgüsü; otuz beş yaşında, evli 

ve iki çocuk annesi Nilden’in, aile ve iş yaşamı arasında geçen günlük yaşamı üstüne kurulur. 

Genç kadın, görünüşte sahip olmayı istediği her şeye sahiptir; ancak tüm bunlar mutlu 

olmasına yetmez. Adını koyamadan eksikliğini duyumsadığı maddi ya da manevi varlığı 

aramaya koyulur. Bu süreçte yolu başarılı müzisyen Selçuk’le kesişir. Bu karşılaşma genç 

kadının yaşamında bir dönüm noktası oluşturur. Ruh dünyasında sarsıntılar meydana gelir. 

Kişisel benlik alanının sınırlarını tanımlama ve aşma girişimi başına iş açar. Toplumsal 

normlar, değerler ve cinsiyet rolleri arasında sıkışıp kaldığını duyumsar. Selçuk’un cezbedici 

ve hareketli aşk yaşamını dışardan izler önce. Ancak gitgide kendisi de bu adamın yaşamının 

bir parçası olma yolunda ilerler. Bu beklenmedik gelişme, Nilden’i cinselliğin öznel kimliği 

üzerindeki etkisini sorgulamaya sevk eder. Metnin olay örgüsü Lefkoşa’da geçer. Bir yandan 

Kıbrıslıtürklerin kültürel belleğinin kalbi Sulariçi Lefkoşa’nın yabancılara terk edilişinden 



duyulan rahatsızlık dile getirilirken, öte yandan şehrin tarihi surları dışına inşa edilen yeni 

semtlerde, apartman dairelerinde boğulan yerli halkın durumu gözler önüne serilir. Osmanlı, 

İngiliz ve Kıbrıs Cumhuriyeti yönetimlerini deneyimlemiş bir halkın, 2000’li yılların ilk 

çeyreğinde, Kıbrıs’ın kuzeyinde, dünyanın geri kalanından izole edilmiş bir biçimde 

sürdürdüğü yaşamı kadın bakış açısıyla okurun dikkatine getirilir. Postmodern zamanlarda 

hâlâ modernleşme sancısı çeken postkolonyal bir toplumda genç bir kadının ataerkil geleneğe 

karşı feminist başkaldırı mücadelesine ışık tutulur. Romanı, edebiyat sosyolojisi çerçevesinde 

incelemeyi hedefleyen bu bildiride, yazar-toplum-yapıt ekseninde, romana yansıyan 

toplumsal veriler toplanacak ve bu veriler ışığında Kıbrıslıtürklerin toplumsal ve cinsel kimlik 

algıları üstüne çıkarımlar yapılacaktır. Bunun yanı sıra, yazarın kullandığı roman ve anlatım 

tekniklerinin, yapıtta fotoğraflanan toplumla ne ölçüde örtüştüğü tartışılacaktır. 
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